 ‐ 10403ﻗﺒﺮ ﮐﮯ ت&;1740#ن ﺳﻮال
ﺳﻮال
وہ ﮐﻮن ﺳﮯ ﺳﻮال ﯿﮟ ﮐﮧ اﻧﺴﺎن ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ ان ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ اور ﮨﻢ ان ﺳﮯ ﭘﻨﺎہ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﯿﮟ ؟
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
اﻟﺤﻤﺪﻟﮧ
اول :
ﺟﺐ اﺑﻦ آدم ﻣﺮ ﺟﺎﺗﺎ اور اس ﮐ روح ﻧﻞ ﺟﺎﺗ اور اﺳﮯ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ رﮐﮫ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اس وﻗﺖ آﺧﺮت ﮐﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ
ﭘﻠﮯ ﻣﺮﺣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻗﺒﺮ آﺧﺮت ﮐ ﻣﻨﺰﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭘﻠ ﻣﻨﺰل ﮨﮯ ۔
ﺎﻧ ﻣﻮﻟ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﮐﺴ ﻗﺒﺮ ﭘﺮ ﮐﮭﮍے ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ اﺗﻨﺎ روﺗﮯ ﮐﮧ ان ﮐ
داڑﮬ ﺑﮭﯿ ﺟﺎﺗ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﮐﺎ ﺟﺎﺗﺎ آپ ﺟﻨﺖ اور ﺟﻨﻢ ﮐﮯ ذﮐﺮ ﺳﮯ ﻧﯿﮟ روﺗﮯ اور اس ﺳﮯ روﺗﮯ ﯿﮟ ؟ ﺗﻮ وہ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ
 :ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﻗﺒﺮ آﺧﺮت ﮐ ﻣﻨﺎزل ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭘﻠ ﻣﻨﺰل ﮨﮯ ﺟﻮ اس ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎ ﮔﯿﺎ اس
ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺎﻗ ﻣﻨﺎزل اس ﮐﮯ ﻟﮱ آﺳﺎن ﯿﮟ اور اﮔﺮ اس ﺳﮯ ﻧﮧ ﺑﭻ ﺳﺎ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ واﻟ اس ﺳﮯ ﺑﮭ ﺳﺨﺖ ﯿﮟ (
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﺑﮭ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐﮧ :
> ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﻮﺋ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﯿﮟ دﯾﮭﺎ ﻣﺮ ﻗﺒﺮ اس ﺳﮯ ﺑﮭ زﯾﺎدہ ﺧﻄﺮﻧﺎک اور ﮔﮭﺒﺮاﮨﭧ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﻨﮯ واﻟ ﮨﮯ <
ﺗﺮﻣﺬی ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (2308اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮧ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ ) (4567اور ﻋﻼﻣﮧ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (1684ﻣﯿﮟ اﺳﮯ
ﺣﺴﻦ ﮐﺎ ﮨﮯ ۔
دوم :
اس ﮐﮯ ﭘﺎس دو ﻓﺮﺷﺘﮯ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻦ ﮐﮯ ذﻣﮧ ﯾﮧ ﮐﺎم ﻟﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ اور وہ اس ﺳﮯ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﮧ وہ
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دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ رب اور دﯾﻦ اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﯿﺎ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﺗﮭﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﭼﮭﺎ ﺟﻮاب دﯾﺎ ﺗﻮ
ﯾﮧ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺑﺘﺮ ﮨﻮ ﮔﺎ اور اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﮧ دے ﺳﺎ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﺑﺖ ﺳﺨﺖ اور ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺴﻢ ﮐ ﻣﺎر ﻣﺎرﯾﮟ ﮔﮯ ۔
اﮔﺮ ﺗﻮ وہ اﭼﮭﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﮯ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﭼﻤﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﺮوں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور اﮔﺮ
ﻓﺴﺎدی ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﻮا ﺗﻮ ﻓﺮﺷﺘﮯ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﯿﺎہ ﭼﺮے ﻟﮯ ﮐﺮ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﯾ وہ ﻓﺘﻨﮧ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ
اس ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﮨﻮ ﮔ ۔
ﻋﺎﺋﺸﮧ رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﺎ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗ ﯿﮟ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ) اے اﻟﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﺴﺘ اور ﺑﮍﮬﺎﭘﮯ
ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻗﺮض اور ﮔﻨﺎہ ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﻮں اے اﻟﮧ ﻣﯿﮟ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ اور آگ ﮐﮯ ﻋﺬاب ﺳﮯ
ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻗﺒﺮ ﮐﮯ ﻓﺘﻨﮧ اور ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺳﮯ آپ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻓﻘﺮاء اور ﻏﻨﺎء ﮐﮯ ﺷﺮﯾﺮ ﻓﺘﻨﮧ ﺳﮯ
ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﻣﯿﮟ آﺗﺎ ﮨﻮں اور ﻣﺴﯿﺢ اﻟﺪﺟﺎل ﮐﮯ ﻓﺘﻨﮧ ﺷﺮ ﺳﮯ ﺗﯿﺮی ﭘﻨﺎہ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﻮں اے اﻟﮧ ﻣﯿﺮے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﭘﺎﻧ اور ﺑﺮف
اور اوﻟﻮں ﺳﮯ دﮬﻮ ڈال اور ﻣﯿﺮے دل ﮐﻮ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﺳﮯ اﯾﺴﮯ ﭘﺎک ﺻﺎف ﮐﺮ دے ﺟﺲ ﻃﺮح ﺳﻔﯿﺪ ﮐﭙﮍا ﻣﯿﻞ ﮐﭽﯿﻞ ﺳﮯ
ﺻﺎف ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻣﯿﺮے اور ﻣﯿﺮے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن اس ﻃﺮح دوری ﭘﯿﺪا ﮐﺮ دے ﺟﺲ ﻃﺮح ﺗﻮ ﻧﮯ ﻣﺸﺮق
وﻣﻐﺮب ﮐﮯ درﻣﯿﺎن دوری ڈاﻟ ﮨﮯ < ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ )(6014
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ﯾﮧ ﻓﺮﻣﺎن ) اور ﻓﻨﺘﮧ ﻗﺒﺮ ﺳﮯ( ﯾﮧ دوﻧﻮں ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﺎ ﺳﻮال ﮨﮯ ۔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری )(177 /11
اور ﻣﺒﺎرﮐﭙﻮری ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ :
)اور ﻓﺘﻨﮧ ﻗﺒﺮ ( ﯾﻌﻨ :ﻓﺮﺷﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻮاب دﯾﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺮاﻧ ﻣﯿﮟ ﭘﮍﻧﺎ – ﺗﺤﻔ اﻻﺣﻮذی )(328 /9
ﺳﻮم :
اب رﺎ ﮐﮧ وہ ﮐﻮن ﺳﺎ ﺳﻮال ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﭘﻮﭼﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ ﻣﻨﺪرﺟﮧ ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ۔
ﺑﺮاء رﺿ اﻟﮧ ﻋﻨﮧ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﮨﻢ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اﯾ اﻧﺼﺎری ﺻﺤﺎﺑ ﮐﮯ ﺟﻨﺎزہ ﻣﯿﮟ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯ ﻟﮱ ﮔﮱ ﺗﻮ ﺟﺐ ﮨﻢ ﻗﺒﺮ ﮐﮯ ﭘﺎس ﭘﻨﭽﮯ ﺗﻮ اﺑﮭ ﻗﺒﺮ ﮐﮭﻮدی ﻧﯿﮟ ﮔ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﺑﯿﭩﮫ ﮔﮱ
اور ﮨﻢ ﺑﮭ ان ﮐﮯ ارد ﮔﺮد اس ﻃﺮح ﺑﯿﭩﮫ ﮔﮱ ﮨﻤﺎرے ﺳﺮوں ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪے ﻣﻨﮉﻻ رﮨﮯ ﮨﻮں اور ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﮯ
ﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ اﯾ ﻟﮍی ﺗﮭ ﺟﺲ ﺳﮯ وہ زﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﮐﺮﯾﺪ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺮ ﮐﻮ اﭨﮭﺎﯾﺎ اور ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ ﻟﮯ – اور
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دو ﯾﺎ ﺗﯿﻦ دﻓﻌﮧ ﯾﮧ ﮐﺎ ﮐﮧ :
ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﭘﻨﺎہ ﻃﻠﺐ ﮐﺮو ﭘﮭﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﮯ ﻟﮯ  :ﺟﺐ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﺨﺺ دﻧﯿﺎ ﺳﮯ رﺧﺼﺖ ﮨﻮ ﮐﺮ آﺧﺮت ﮐ
ﻃﺮف ﺟﺎ رﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ روﺷﻦ ﭼﺮوں واﻟﮯ ﻓﺮﺷﺘﮯ اس ﮐﮯ ﭘﺎس آﺗﮯ ﯿﮟ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﭼﺮے ﺳﻮرج
ﮨﻮں ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗ ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﻨﺖ ﮐﮯ ﮐﻔﻨﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﻔﻦ اور ﺟﻨﺖ ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮوں
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﻮت ﮐﺎ ﻓﺮﺷﺘﮧ آ ﮐﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺮ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎﺗﺎ اور اس ﺳﮯ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ اے
اﭼﮭ اور ﻧﯿ روح اﭘﻨﮯ رب ﮐ ﻣﻐﻔﺮت اور ﺑﺨﺸﺶ اور رﺿﺎ ﮐ ﻃﺮف ﻧﻞ ﭼﻞ ﺗﻮ وہ اس ﻃﺮح ﺑﮧ ﻧﻠﺘ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻃﺮح
ﮐﮧ ﻣﺸﯿﺰے ﮐ ﻣﻨﮧ ﺳﮯ ﻗﻄﺮہ ﺑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺐ اﺳﮯ ﭘﮍﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﻤﺤﮧ ﺑﮭﺮ ﺑﮭ اﭘﻨﮯ ﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ
اور ﻓﻮرا اﺳﮯ اس ﮐﻔﻦ اور ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ اﯾﺴﮯ ﮐﺴﺘﻮری ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮ آﻧ ﺷﺮوع ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ
زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺳﺐ ﺳﮯ اﭼﮭ ﭘﺎﺋ ﺟﺎﺗ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ اوﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﺲ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﺑﮭ ﮔﺰرﺗﮯ
ﯿﮟ وہ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺲ ﮐ اﺗﻨ اﭼﮭ روح ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ وہ ﻧﺎم ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ وہ
ﺳﺐ ﺳﮯ اﭼﮭﮯ ﻧﺎم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ ﻓﻼں ﺑﻦ ﻓﻼں ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ اﺳﮯ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ
ﮐﮭﻠﻮاﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮭﻮل دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺮ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ اس ﮐﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ دوﺳﺮے آﺳﻤﺎن ﺗ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ
ﺣﺘ ﮐﮧ وہ ﺳﺎﺗﻮﯾﮟ آﺳﻤﺎن ﺗ ﻟﮯ ﺟﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺗﮯ ﯿﮟ :
ﻣﯿﺮے ﺑﻨﺪے ﮐ ﮐﺘﺎب ﺳﺎﺗﻮﯾﮟ آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮟ ﻋﻠﯿﯿﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻟﮫ دو اور اﺳﮯ زﻣﯿﻦ ﮐ ﻃﺮف واﭘﺲ ﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اس ﺳﮯ ﮨ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ اور اﺳ ﻣﯿﮟ واﭘﺲ ﻟﻮﭨﺎؤں ﮔﺎ اور اﺳ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دوﺑﺎرہ ﻧﺎﻟﻮں ﮔﺎ اس ﮐ روح ﮐﻮ اس
ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﭨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺗﻮ دو ﻓﺮﺷﺘﮯ آﮐﺮ اﺳﮯ ﺑﭩﮭﺎﺗﮯ اور اس ﺳﮯ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺗﯿﺮا رب ﮐﻮن ﮨﮯ ؟ وہ ﺟﻮاب دﯾﺘﺎ
ﮨﮯ ﻣﯿﺮا رب اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺗﯿﺮا دﯾﻦ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟ وہ ﺟﻮاب دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﻣﯿﺮا دﯾﻦ اﺳﻼم ﮨﮯ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ
ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﺟﻮ ﺗﯿﺮے ﭘﺎس ﻣﺒﻌﻮث ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮔﯿﺎ وہ ﮐﻮن ﮨﮯ ؟ وہ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
رﺳﻮل ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﯿﮟ ﺗﻮ وہ اس ﺳﮯ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺗﯿﺮے ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺴﮯ ﯿﮟ ؟ وہ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﭘﮍﮬﺎ ﺗﻮ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﻻﯾﺎ اور اس ﮐ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐ ۔ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻨﺎدی ﮐﺮﻧﮯ واﻻ آواز ﻟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﻣﯿﺮے ﺑﻨﺪے ﻧﮯ ﺳﭻ ﮐﺎ ﮨﮯ اس ﮐﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﺑﭽﮭﺎؤ اور اﺳﮯ ﻟﺒﺎس ﺑﮭ ﺟﻨﺖ ﮐﺎ ﭘﻨﺎؤ اور اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻨﺖ ﮐ
ﻃﺮف دروازہ ﮐﮭﻮل دو ﺗﻮ اس درواز ے ﺳﮯ ﺟﻨﺖ ﮐ ﺧﻮﺷﺒﻮ اور ﮨﻮا آﺗ ﮨﮯ اور اس ﮐ ﻗﺒﺮ ﺣﺪ ﻧﻈﺮ ﺗ وﺳﯿﻊ ﮐﺮ دی
ﺟﺎﺗ اور اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺧﻮش ﺑﺎش ﭼﺮے واﻻ اور اﭼﮭﮯ ﻟﺒﺎس اور اﭼﮭ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣﯿﮟ اﯾ ﺷﺨﺺ آﮐﺮ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺠﮭﮯ
اﯾﺴ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺗﯿﺮے ﻟﮱ ﺧﻮﺷ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﮯ ﯾ وہ دن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ وﻋﺪہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ رﺎ ﮨﮯ
وہ اس ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐﮧ ﺗﻮ ﮐﻮن ﮨﮯ ؟ ﺗﯿﺮے ﭼﺮے ﺳﮯ ﺗﻮ ﺧﯿﺮ اور ﺑﮭﻼﺋ ﮨ ﺟﮭﻠﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﺟﻮاب
دے ﮔﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺮے اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﮧ ﮨﻮں ﺗﻮ وہ آدﻣ ﮐﮯ ﮔﺎ اے رب ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮ دے ﺗﺎ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اﻞ وﻋﯿﺎل ﻣﯿﮟ
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واﭘﺲ ﺟﺎ ﺳﻮں ۔
اور ﺟﺐ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺨﺺ دﻧﯿﺎ ﺳﮯ رﺧﺼﺖ ﮨﻮ ﮐﺮ آﺧﺮت ﮐ ﻃﺮف ﺟﺎ رﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﺳﯿﺎہ ﭼﺮوں واﻟﮯ
ﻓﺮﺷﺘﮯ اﺗﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﭨﺎٹ ﮨﻮ ﮔﺎ )ﯾﻌﻨ ﮐﮭﺮدرا ﮐﭙﮍا( ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﺪ ﻧﺎہ ﺗ ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﻧﺒ
ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﭘﮭﺮ ﻣﻠ اﻟﻤﻮت آﮐﺮ اس ﮐﮯ ﺳﺮﺎﻧﮯ ﺑﯿﭩﮫ ﺟﺎﺗﺎ اور ﮐﺘﺎ ﮨﮯ اے ﮔﻨﺪی اور ﺧﺒﯿﺚ روح
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻏﻀﺐ اور ﻧﺎراﺿ ﮐ ﻃﺮف ﭼﻞ ﺗﻮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ روح ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻞ
ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮ ﺟﺐ وہ ﻧﻠﺘ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ رﮔﯿﮟ اور ﭘﭩﮭﮯ ﭨﻮﭨﻨﮯ ﻟﺘﮯ ﯿﮟ
ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﺑﮭﯿ ﮨﻮﺋ روﺋ ﺳﮯ ﺳﯿﺦ ﮐﮭﯿﻨﭽ ﺟﺎﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ وہ اﺳﮯ ﭘﮍ ﻟﯿﺘﮯ ﯿﮟ اور ﻟﻤﺤﮧ ﺑﮭﺮ ﺑﮭ اﭘﻨﮯ ﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ
ﻧﯿﮟ رﮐﮭﺘﮯ اور ﻓﻮرا اﺳﮯ اس ﭨﺎٹ ﻣﯿﮟ ﻟﭙﯿﭧ دﯾﺘﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ اﺗﻨ ﮔﻨﺪی ﺑﻮ اﭨﮭﺘ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﺴ
ﻣﺮدار ﮐ ﮨﻮ ﺗﻮ اﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ اوﭘﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺟﺲ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﺑﮭ ﮔﺰرﺗﮯ ﯿﮟ وہ ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ
ﮐﺲ ﮐ اﺗﻨ ﮔﻨﺪی اور ﺧﺒﯿﺚ روح ﮨﮯ ؟ ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ وہ ﻧﺎم ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ وہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺮے
ﻧﺎم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﭘﺎرا ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐﮧ وہ ﻓﻼں ﺑﻦ ﻓﻼں ﮨﮯ ﺣﺘ ﮐﮧ اﺳﮯ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮐﮭﻠﻮاﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﻮ اﺳﮯ ﻧﯿﮟ ﮐﮭﻮﻻ ﺟﺎﺗﺎ ﭘﮭﺮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ آﯾﺖ ﭘﮍﮬ:
> ان ﮐﮯ ﻟﮱ آﺳﻤﺎن ﮐﮯ دروازے ﻧﯿﮟ ﮐﮭﻮﻟﯿﮟ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور وہ ﻟﻮگ ﮐﺒﮭ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ اوﻧﭧ
ﺳﻮﺋ ﮐﮯ ﻧﮯ ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ < اﻻﻋﺮاف 40/
ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ :ﻣﯿﺮے ﺑﻨﺪے ﮐ ﮐﺘﺎب ﺳﺠﯿﻦ ﺳﺐ ﺳﮯ ﻧﭽﻠ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻟﮫ
دو اور اﺳﮯ زﻣﯿﻦ ﮐ ﻃﺮف واﭘﺲ ﻟﮯ ﺟﺎؤ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ اس ﺳﮯ ﮨ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺎ اور اﺳ ﻣﯿﮟ واﭘﺲ ﻟﻮﭨﺎؤں ﮔﺎ اور
اﺳ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دوﺑﺎرہ ﻧﺎﻟﻮں ﮔﺎ ﺗﻮ اس ﮐ روح ﮐﻮ وﯿﮟ ﺳﮯ ﭘﮭﯿﻨ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور راوی ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﯾﮧ آﯾﺖ ﭘﮍﮬ: 
> اور ﺟﻮ ﺷﺨﺺ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺷﺮک ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮔﻮﯾﺎ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﮔﺮ ﭘﮍا اب ﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﭘﺮﻧﺪے اﭼ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ
ﮔﮯ ﯾﺎ ﮨﻮا ﮐﺴ دور دراز ﮐ ﺟﮧ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﻨ دے ﮔ < اﻟﺤﺞ 31 /
ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اس ﮐ روح ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﺟﺴﻢ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﭨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ دو ﻓﺮﺷﺘﮯ آﮐﺮ اﺳﮯ ﺑﭩﮭﺎﺗﮯ اور اس ﺳﮯ
ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺗﯿﺮا رب ﮐﻮن ﮨﮯ ؟ وہ ﺟﻮاب دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺎۓ ﺎۓ ﻣﺠﮭﮯ ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ‐ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ ﺗﯿﺮا دﯾﻦ ﮐﯿﺎ
ﮨﮯ ؟ وہ ﺟﻮاب دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﺎۓ ﺎۓ ﻣﺠﮭﮯ ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﮟ ﺗﻮ آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﻣﻨﺎدی ﮐﺮﻧﮯ واﻻ آواز ﻟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اس ﮐﮯ ﻟﮱ ﺟﻨﻢ
ﮐﺎ ﺑﺴﺘﺮ دو اﺳﮯ ﺟﻨﻢ ﮐﺎ ﮨ ﻟﺒﺎس ﭘﻨﺎ دو اور ﺟﻨﻢ ﮐ ﻃﺮف دروازہ ﮐﮭﻮل دو ﺗﻮ اﻧﻮں ﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﮧ اس دروازے ﺳﮯ
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ﺟﻨﻢ ﮐ ﮔﺮﻣ اور ﻟﻮ آۓ ﮔ اور اس ﭘﺮ ﻗﺒﺮ اﺗﻨ ﺗﻨ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﮔ ﮐﮧ اس ﮐ ﭘﺴﻠﯿﺎں اﯾ دوﺳﺮے ﺳﮯ ﻣﻞ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔ
اور اس ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﺮے ﭼﺮے اور ﻗﺒﯿﺢ ﺷﻞ اور ﮔﻨﺪے اور ﺑﺮے ﮐﭙﮍوں ﭘﻨﮯ اور اس ﺳﮯ ﺑﺮی ﺑﺪﺑﻮ آرﮨ ﮨﻮ ﮔ آﮐﺮ
ﮐﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﯾﺴ ﺧﺒﺮ ﺳﻦ ﺟﺴﮯ ﺗﻮ ﺑﺮا ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮے ﮔﺎ ﯾ وہ دن ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﯿﺮے ﺳﺎﺗﮫ وﻋﺪہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ رﺎ ﮨﮯ وہ
اس ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﺮے ﮔﺎ ﮐﮧ ﺗﻮ ﮐﻮن ﮨﮯ ؟ ﺗﯿﺮے ﭼﺮے ﺳﮯ ﺑﺮاﺋ اور ﺷﺮ ﺟﮭﻠ رﺎ ﮨﮯ وہ اﺳﮯ ﺟﻮاب دے ﮔﺎ ﻣﯿﮟ
ﺗﯿﺮے ﺑﺮے اور ﺧﺒﯿﺚ اﻋﻤﺎل ﮨﻮں ﺗﻮ وہ آدﻣ ﮐﮯ ﮔﺎ اے رب ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮧ ﮐﺮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮧ ﮐﺮ – اﺑﻮ داؤد )(4753
ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ) (18063اور ﯾﮧ اﻟﻔﺎظ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﮯ ﯿﮟ ۔
ﻋﻼﻣﮧ اﻟﺒﺎﻧ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﻧﮯ اﺳﮯ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (1676ﻣﯿﮟ ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎت ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻣﯿﺖ ﺳﮯ ﺗﻮﺣﯿﺪ اور ﻋﻘﯿﺪہ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﭽﮫ ﻧﯿﮟ ﭘﻮﭼﮭﺘﮯ اور ﯾﮧ واﺿﺢ اور
ﻇﺎﺮ ﮨﮯ ۔
واﻟﮧ اﻋﻠﻢ .
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